
Kedves Ügyfelünk!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önt az XL Bér modul legújabb frissítéséről, melynek 

legújabb verziója (1.163) letölthető az internetről a levél végén található link

segítségével.

Az alábbiakban  részletesen  megtalálhatók  és  olvashatók  a  változások, bővítések  az  XL Bér

program legújabb verziójában:

Elszámolással kapcsolatos módosítások: 

Elszámolás / Hóvégi elszámolás

Módosítás: Megváltozott munkaképességű személyek utáni adókedvezmény

A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény kivételével minden

kedvezmény esetén a kedvezmény alapja a számviteli törvényben meghatározott bruttó munkabér.

Ennél a kedvezménynél azonban másképp fogalmaz a törvény. A kedvezmény alapjaként a kifizető

által a foglalkoztatott után megállapított adóalapot határozza meg, azonban ez a fogalom nem kerül

definiálásra. Év elején a 1908-as bevallás kitöltésekor is több ellentmondás jelentkezett, illetve maga

a bevallás kitöltési útmutatója is többször módosult. 

Ezzel  a  témával  kapcsolatban  kértünk  állásfoglalást  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivataltól,  hogy

megfelelően tudjuk elszámolni ezt a kedvezményt is és a 1908-as számú havi bevallás kitöltése is

teljes körű lehessen. 

A  megváltozott  munkaképességű  személyek  kedvezménye  esetén  a szociális  hozzájárulási

adókedvezmény alapjának számításával kapcsolatban módosítást végeztünk el. A módosítás többek

között  azt  az  esetet  érintette,  amikor  béren  kívüli  juttatás,  egyéb  béren  kívüli  juttatás,

Kamatkedvezményből származó jövedelem jogcímek is elszámolásra kerültek e kedvezmény mellett.

Továbbá a kedvezmény alapjának a  szociális  hozzájárulási  adó alapját  tekintjük -  a béren kívüli

juttatások, egyéb béren kívüli juttatások, valamint Kamatkedvezményből származó jövedelem után

levont szociális hozzájárulási adó kivételével -. 



Tehát  e  kedvezmény esetében  például  a  betegszabadság,  végkielégítés  összege  is  a  kedvezmény

alapja lesz. 

Szeretnénk  felhívni  figyelmüket,  hogy  amennyiben  társas  vállalkozó  után  számolják  el  a

megváltozott munkaképességű személyek kedvezményét és emellett van béren kívüli juttatása, egyéb

béren  kívüli  juttatása  vagy  Kamatkedvezményből  származó  jövedelem  is,  szintén  módosítást

végeztünk el. 

Társas vállalkozók esetén béren kívüli juttatás vagy egyéb béren kívüli juttatás elszámolása

A módosításunk érintette  azt  az esetet  is,  amikor  a  társas vállalkozó után NEM számolják  el  a

megváltozott  munkaképességű személyek kedvezményét,  de kap a társas vállalkozó  béren kívüli

juttatást, vagy egyéb béren kívüli juttatást, vagy Kamatkedvezményből származó jövedelem került

elszámolásra. 

Javasoljuk,  hogy  ellenőrizzék  a  megváltozott  munkaképességű  személyek  részére  adható

kedvezményt a korábbi elszámolások tekintetében! A kedvezmény összegszerű változása esetén

szükséges lehet az adott hónapokra vonatkozó önellenőrzés. 

Társas vállalkozók esetén szintén javasoljuk az elszámolások ellenőrzését, amennyiben  béren

kívüli  juttatás,  vagy  egyéb  béren  kívüli  juttatás,  vagy  Kamatkedvezményből  származó

jövedelem került elszámolásra! Az adónemek összegszerű változása esetén szükséges lehet az

adott hónapokra vonatkozó önellenőrzés. 

Elszámolás / Önálló és egyéb jövedelem elszámolás

Egyéb jogviszonyban álló esetén az Önálló és egyéb jövedelem elszámolás készítésekor, amennyiben

az  „Előző havi elszámolásban szereplő beállításokkal"  nevű funkció másolásával készült  el  az

elszámolás,  bizonyos  járulékok  nem  jelentek  meg.  Például  pénzbeli  egészségbiztosítási  járulék,

nyugdíjjárulék.  



Ezzel kapcsolatban módosítást végeztünk el, s így a továbbiakban az előző havi beállítások alapján

készül  a  tárgyhavi  elszámolás  az  „Előző havi  elszámolásban szereplő  beállításokkal" funkció

használatával. 

Nyomtatással kapcsolatos módosítások: 

Nyomtatás / Nyomtatás / Összevont nyomtatványtípus / Utalási listák

Aktualizálás:  Kötelezettségek  utalási  listája  (göngyölítve)  nyomtatvány  2019.  július  1-jei

törvényváltozások okán

A  2019.  július  1-jei  törvényváltozások  okán  aktualizáltuk  a  „Kötelezettségek  utalási  listája

(göngyölítve)“ elnevezésű nyomtatványt. 

Adatátadással kapcsolatos módosítások:

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl

Aktualizálás:  1908-as  számú  HAVI  BEVALLÁS  aktualizálása  a  2019.  július  1-jei

törvényváltozások okán

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx58 import fájl

Aktualizálás: 1958-as számú BEVALLÁS aktualizálása a 2019. július 1-jei törvényváltozások

okán



Amennyiben további kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll a rendelkezésére. 

Budapest, 2019. július 16. 

Üdvözlettel: 
Vidner Eszter
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